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ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΙ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ 
Η αύξηση της μετενέργειας 

αποτελεί την τελευταία κόκκινη 

γραμμή του υπουργείου 

Εργασίας στις διαπραγματεύσεις 

για τα εργασιακά
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«ΧΡΥΣΗ» Ι∆ΕΑ 
Ο εµπνευστής και ιδιοκτήτης 
της start up Taxibeat Νίκος 
∆ρανδάκης κατάφερε µέσα 
σε έξι χρόνια να µαγνητίσει 
το ενδιαφέρον του γερµανικού 
κολοσσού Daimler

«ΚΥΝΗΓΟΥΝ» 
ΤΟΥΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ
Οι ασφαλιστικές εταιρείες προ-
χωρούν για πρώτη φορά στην 
ασφάλιση ποδηλάτων, καθώς 
έχουν αυξηθεί σηµαντικά το τε-
λευταίο διάστηµα τα κρούσµατα 
κλοπής και τα ατυχήµατα 

27.000 ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ 
ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΕ 
60 ΗΜΕΡΕΣ
Ουρές από ελεύθερους επαγ-
γελµατίες και αυτοαπασχο-
λούµενους στις κατά τόπους 
εφορίες, για να παραδώσουν 
τα δελτία παροχής υπηρεσιών 
τους. Μόνο σε µια ηµέρα διέ-
κοψαν τη δραστηριότητά τους 
6.000 επαγγελµατίες 
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Τι θα κληθούν να πληρώσουν 
μισθωτοί, συνταξιούχοι και 
αγρότες αν η κυβέρνηση αποδε-
χτεί την περικοπή του αφορολό-
γητου που ζητεί η τρόικα

 ΣΕΛ. 3

Βαρύς 
ο λογαριασμός 

από τη μείωση του 
αφορολόγητου

των οικονοµολόγων του ΣΕΒ απαντούν στην «R»

Σ
ε διακεκαυµένη ζώνη κινδυνεύουν να 
µπουν οι ελληνικές τράπεζες όσο καθυ-
στερεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης. 

Το γεγονός αυτό φέρνει ξανά στο προσκήνιο 
την ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης, η οποία, 
αυτή τη φορά, θα γίνει µε κούρεµα καταθέσε-
ων (bail in), σύµφωνα µε τη νέα κοινοτική νο-
µοθεσία για τις διασώσεις τραπεζών. Στο καυ-
τό ερώτηµα αν κινδυνεύουν µε κούρεµα οι κα-
ταθέσεις, απαντούν στη Realnews τέσσερις κο-
ρυφαίοι καθηγητές Οικονοµικών, οι Παναγιώ-
της Λιαργκόβας, Μιράντα Ξαφά, ∆ιονύσης Χι-
όνης, Παναγιώτης Πετράκης, αλλά και ο επικε-
φαλής των οικονοµολόγων του ΣΕΒ Μιχάλης 
Μασουράκης. 

Ο κίνδυνος, σύµφωνα µε τους τραπεζίτες, εί-
ναι ορατός, καθώς όσο η κυβέρνηση δεν κλεί-
νει -νοµοθετικά- τα ανοικτά µέτωπα του εξωδι-
καστικού συµβιβασµού για τη ρύθµιση χρεών 
χιλιάδων επιχειρήσεων και δεν προσφέρει ασυ-
λία στα στελέχη (σ.σ.: τραπεζών και ∆ηµοσίου), 
που θα υπογράφουν τις αναδιαρθρώσεις «κόκκι-
νων» δανείων, τόσο φουντώνουν αυτά και απει-
λείται η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών. «Εάν 
η αξιολόγηση δεν κλείσει µέχρι τις 10-15 Μαρ-
τίου, τότε καήκαµε», αναφέρουν τα υψηλόβαθ-
µα στελέχη των τραπεζών. Προειδοποιούν, µά-
λιστα, ότι απειλείται η επίτευξη του τριµηνιαίου 
στόχου µείωσης των «κόκκινων» δανείων, ο οποί-
ος θα περάσει από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας -συγκεκριµένα του εποπτι-

κού της οργάνου του SSM- εντός του Μαρτίου. 
Νερό στον µύλο του εφιαλτικού σεναρίου για 
τους καταθέτες και τις τράπεζες ρίχνει, για µία 
ακόµη φορά, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 
το οποίο στην έκθεσή του για την ελληνική οι-
κονοµία (σ.σ.: που θα δει αύριο το φως της δη-
µοσιότητας) υποστηρίζει ότι οι ελληνικές τρά-
πεζες χρειάζονται 10 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια! 

Κι ενώ τα σύννεφα πάνω από τη σταθερότη-
τα του τραπεζικού συστήµατος µαζεύονται, για 
µία ακόµη φορά, η κατάσταση δυσχεραίνει πε-
ραιτέρω από την εκδηλωµένη πλέον αδυναµία 
επιχειρήσεων (σ.σ.: κυρίως µικρών και µεσαί-
ων) και νοικοκυριών να αποπληρώσουν τις µη-

νιαίες δόσεις τους. Τα στοιχεία των τραπεζών 
για τον Ιανουάριο είναι απογοητευτικά και δεί-
χνουν πως δηµιουργούνται νέα µη εξυπηρετού-
µενα δάνεια και «σκάνε» ξανά τα ρυθµισµένα. 
Η έντονη ανησυχία µεταφέρθηκε από το προε-
δρείο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών τόσο στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, όσο στον υπουργό 
Οικονοµικών κατά τη διάρκεια των συναντήσε-
ων που είχαν τις προηγούµενες ηµέρες. «Είπαµε 
στον υπουργό ότι πρέπει να ψηφισθούν άµεσα 
ο εξωδικαστικός και η προστασία της υπογρα-
φής. Του µεταφέραµε, χωρίς περιστροφές, την 
κατάσταση και τους κινδύνους», αναφέρει στην 
«R» ένα από τα µέλη του προεδρείου. 

Υπάρχει κίνδυνος 
για κούρεµα 
καταθέσεων;
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 «ΠΑΡΟΤΙ έχει ανακεφαλαι-
οποιηθεί πολλαπλώς, η κεφα-
λαιουχική βάση του τραπεζικού 
µας συστήµατος θα παραµεί-
νει ευάλωτη λόγω της παρατε-
ταµένης αβεβαιότητας που πα-
ράγουν οι διαρκείς αξιολογή-
σεις. Ο αέναος κύκλος αξιολό-
γησης-εκταµίευσης δηµιουρ-
γεί ένα τοξικό περιβάλλον, µέ-
σα στο οποίο η διαρκής έλλει-
ψη ρευστότητας αποµειώνει το 
διαθέσιµο εισόδηµα προς κα-
τανάλωση, ώστε ακόµα και υγι-
είς επιχειρήσεις αδυνατούν να 
εξυπηρετούν τα δάνειά τους. 
Οι επιδόσεις στην κατεύθυνση 

µειώσεως των περί τα 108 δισ. 
µη εξυπηρετούµενων δανείων 
που περιλαµβάνουν οι ισολογι-
σµοί των τραπεζών είναι πενι-
χρές και βεβαίως φαντάζει σχε-
δόν αδύνατη η πώλησή τους, 
καθώς οι τιµές που προσφέ-
ρονται είναι πιο χαµηλές από 
όσο µπορεί να γίνει αποδεκτό. 

Αυτή η δυναµική οδηγεί σε 
βαθµιαία απίσχναση την κεφα-
λαιουχική βάση του τραπεζικού 
συστήµατος και κάνει πιο πιθα-
νά τα σενάρια που µέχρι πριν 
από λίγο εθεωρούντο µόνο 
σκληρές ασκήσεις επί χάρτου 
στα stress test της ΕΚΤ, όπως το 
κούρεµα καταθέσεων, bail in. 

Επιπροσθέτως, υπενθυµί-
ζεται πως προκειµένου να ενι-
σχυθεί η κεφαλαιακή βάση των 
τραπεζών ώστε αυτές να αντε-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
ΕΚΤ, η κυβέρνηση προχώρησε 
στην αναγνώριση αναβαλλόµε-
νης φορολογίας, ώστε να µπο-
ρέσει να προσµετρηθεί στα κε-

φάλαια των τραπεζών. 
Περίπου τα 19,5 δισ., ή το 

55% των συνολικών τραπεζι-
κών κεφαλαίων, προέρχονται 
από αναβαλλόµενο φόρο, του 
οποίου η διάσταση είναι λογι-
στική. ∆ηλαδή στην περίπτω-
ση ζηµιών σε µια χρήση, το 
∆ηµόσιο θα καταβάλει µετρη-
τά µέχρι το ύψος του αναβαλ-
λόµενου φόρου που έχει ανα-
γνωριστεί, λαµβάνοντας κοι-
νές µετοχές. ∆εδοµένης βέ-
βαια της ανύπαρκτης ρευστό-
τητας του ∆ηµοσίου, αυτά εί-
ναι απευκταία σενάρια που θα 
είναι καλό να µη δοκιµαστούν 
στην πράξη. 

Η µακροχρόνια αδυναµία 
ανάσχεσης της αρνητικής δυ-
ναµικής "καθοδικού σπιράλ" 
και της κόπωσης που αυτή συ-
νεπάγεται θα πρέπει να προ-
βληµατίζει όλους όσοι θέλουν 
να αποφύγει το ελληνικό τρα-
πεζικό σύστηµα ένα καταστρο-
φικό bail in».

 «Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ λόγω 
καθυστέρησης στην ολοκλή-
ρωση της αξιολόγησης εντείνει 
την ανησυχία για την κατάστα-
ση των ελληνικών τραπεζών. Η 
κύρια πρόκληση γι’ αυτές συνί-
σταται στον µεγάλο όγκο των 
µη εξυπηρετούµενων ("κόκκι-
νων") δανείων, που ανέρχονται 
σε 45,2% του συνόλου (ή περί-
που 105 δισ. ευρώ), βάσει πρό-
σφατων στοιχείων της Τραπέζης 
της Ελλάδος. Κλάδοι όπως η εστί-
αση, η κλωστοϋφαντουργία, οι 
κατασκευές, το εµπόριο και η 
βιοµηχανία χάρτου και ξύλου 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψη-
λά ποσοστά µη εξυπηρετούµε-
νων ανοιγµάτων. 

Η ολιγωρία στην αντιµετώπι-
ση των «κόκκινων» δανείων επι-
κεντρώνεται στην καθυστέρηση 
θεσµοθέτησης του εξωδικαστι-
κού διακανονισµού των χρεών 
και της νοµικής προστασίας των 
τραπεζικών στελεχών που συµ-
µετέχουν σε αναδιαρθρώσεις µη 
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων. 
Μάλιστα, οι συστηµικές τράπε-
ζες έχουν δεσµευτεί για µείωση 
των µη εξυπηρετούµενων δα-
νείων κατά 38% (40 δισ. ευρώ) 
ως το 2019, µέσω µακροπρό-
θεσµων ρυθµίσεων και οριστι-
κών διευθετήσεων, επιλεκτικών 
διαγραφών δανείων, ρευστο-
ποίησης εξασφαλίσεων και µε-
ταβιβάσεων δανείων, όπως δι-

ευκρινίζει η Τράπεζα της Ελλά-
δος. Ενδεικτική είναι και η πρό-
σφατη προειδοποίηση από τον 
οίκο Moody’s ότι η καθυστέρη-
ση στην ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης θα εντείνει την αβεβαι-
ότητα, θέτοντας σε κίνδυνο τον 
παραπάνω στόχο. 

Πηγή αβεβαιότητας, επίσης, 
αποτελεί και ο αναβαλλόµενος 
φόρος. Η καθυστέρηση στη δι-
ευθέτηση των δύο αυτών προ-
κλήσεων (µη εξυπηρετούµενα 
δάνεια και αναβαλλόµενος φό-
ρος) διαβρώνει την κεφαλαια-
κή βάση των τραπεζών. Με βά-
ση τις τρέχουσες ρυθµίσεις, πι-
θανή ανάγκη των τραπεζών για 
νέα κεφάλαια θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από ιδιώτες (bail in 
σε µετόχους, οµολογιούχους, κα-
ταθέτες) και όχι από δανεισµό 
του ∆ηµοσίου (bail out). Το κό-
στος των εν γένει καθυστερήσε-
ων αντικατοπτρίζεται και στη δυ-
σκολία ουσιαστικής ανάκαµψης 
των καταθέσεων. Αναγκαία προ-
ϋπόθεση για την επίτευξη του 
στόχου ανάπτυξης του κρατικού 
Προϋπολογισµού κατά 2,7% το 
2017 και για τη µελλοντική έξοδο 
της χώρας από το τρίτο µνηµό-
νιο τον Αύγουστο του 2018 εί-
ναι ένας υγιής τραπεζικός κλά-
δος, ο οποίος θα διαδραµατίζει 
τον "διαµεσολαβητικό" του ρό-
λο, στηρίζοντας χρηµατοδοτι-
κά την πραγµατική οικονοµία».

 «ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ πρωτο-
βουλίες που πρέπει να ληφθούν 
για την αντιµετώπιση των ‘‘κόκ-
κινων’’ δανείων έπρεπε κανονι-
κά να έχουν ολοκληρωθεί αµέ-
σως µετά την τελευταία ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπεζών, 
τον Νοέµβριο του 2015. Οµως, 
ακόµα παραµένουν εκκρεµότη-
τες, όπως ο εξωδικαστικός διακα-
νονισµός επιχειρηµατικών απαι-
τήσεων, οι ηλεκτρονικές δηµο-
πρασίες, οι φορολογικές ρυθµί-
σεις σχετικά µε τη διαγραφή χρε-
ών προς τις τράπεζες και η νο-
µική προστασία των τραπεζικών 
στελεχών. Οσο δεν τηρείται το 
χρονοδιάγραµµα  µείωσης των 
‘‘κόκκινων’’ δανείων που έχει 
συµφωνηθεί µε την ΕΚΤ, τόσο 
πιο πιθανή γίνεται µία νέα ανα-
κεφαλαιοποίηση. Αυτή η προσ-
δοκία ενισχύεται από τη µείωση 
της εµπιστοσύνης των κατανα-
λωτών λόγω υπερφορολόγησης, 
που προµηνύει περαιτέρω αύ-
ξηση των ‘‘κόκκινων’’ δανείων. 

Οι µετρήσεις του ΙΟΒΕ δείχνουν 
ότι το ποσοστό των καταναλω-
τών που προβλέπει ότι θα προ-
βεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότε-
ρες δαπάνες αυξήθηκε σε 73% 
τον Ιανουάριο, από 63% τον ∆ε-
κέµβριο, µε αρνητικές επιπτώ-
σεις για τις υπερχρεωµένες επι-
χειρήσεις. Βάσει του νέου ευρω-
παϊκού πλαισίου που ισχύει από 
1/1/2016, στην επόµενη ανακε-
φαλαιοποίηση θα πρέπει πρώ-
τα να υποστούν ζηµίες οι µέτο-
χοι και οι πιστωτές των τραπε-
ζών (που περιλαµβάνουν τους 
µεγαλοκαταθέτες), πριν κλη-
θούν οι φορολογούµενοι να κα-
λύψουν όποια διαφορά αποµέ-
νει. Μια τέτοια εξέλιξη θα βλά-
ψει ανεπανόρθωτα τις επιχειρή-
σεις που έχουν µεγάλες καταθέ-
σεις. Οσο παραµένει η αβεβαιό-
τητα, τόσο καθυστερούν η επι-
στροφή των καταθέσεων και η 
άρση των capital controls, µε 
αρνητικές συνέπειες για την οι-
κονοµία».

«Ολο και πιο 
πιθανό το bail in»

«Η αβεβαιότητα 
εντείνει την 
ανησυχία»

«Πιθανή νέα 
ανάγκη κεφαλαίων»

των ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΙΟΝΗ* και 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΝΗ** 

άποψη

* Καθηγητή ∆ΠΘ 
** Αναπλ. καθηγητή 
Χρηµατοοικονοµικής 
ΑΠΘ

 «ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, σε συνεργασία µε την 
Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, έχουν καταρτί-
σει και εφαρµόζουν σχέδια µείωσης κατά 
40% των "κόκκινων" δανείων στα χαρτοφυ-
λάκιά τους σε βάθος τριετίας, µε αποκλίσεις 
από τους στόχους να επιφέρουν διορθω-
τικές αυξήσεις κεφαλαίων. Τα σχέδια αυ-
τά είναι εστιασµένα κυρίως στο 2018 και 
2019, µε σχετικά µικρή µόνο προβλεπό-
µενη µείωση "κόκκινων" δανείων το 2017. 
Αυτό είναι συµβατό µε ένα σενάριο, σύµ-
φωνα µε το οποίο η όποια ανάκαµψη δεν 
θα έχει ακόµη αποκτήσει µονιµότερο χα-
ρακτήρα και το θεσµικό πλαίσιο αποτελε-
σµατικής αντιµετώπισης των "κόκκινων" 
δανείων θα παραµείνει, και ίσως για πο-
λύ καιρό ακόµη, υπό κατασκευή. 

Συνεπώς, το τραπεζικό σύστηµα δεν 
αντιµετωπίζει πρόβληµα κεφαλαίων σήµε-

ρα, ιδίως όταν η κεφαλαιακή τους επάρ-
κεια είναι αρκετά υψηλή και, σε κάθε πε-
ρίπτωση, έχουν ήδη πάρει ικανοποιητι-
κού ύψους προβλέψεις. Ολα, βεβαίως, εί-
ναι συνάρτηση των εξελίξεων στην υλο-
ποίηση του προγράµµατος προσαρµο-
γής, που θα ξεκλειδώσει την εµπιστοσύ-
νη στις προοπτικές της οικονοµίας και θα 
οδηγήσει στην ανάκαµψη. 

Εάν τα πράγµατα δεν εξελιχθούν σύµ-
φωνα µε το µνηµόνιο, µπορεί κανείς να 
διαβλέψει καθυστερήσεις στο σενάριο βά-
σης. Αυτή τη φορά δεν µας παίρνει να πά-
µε ξανά για ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών. Συνεπώς, είναι προς το συµφέρον 
της εθνικής οικονοµίας να ολοκληρωθεί το 
συντοµότερο δυνατόν η αξιολόγηση και 
να επιστρέψει η χώρα στην κανονικότη-
τα των αγορών».

«∆εν µας παίρνει για νέα 
ανακεφαλαιοποίηση»

του ΜΙΧΑΛΗ 
ΜΑΣΟΥΡΑΚΗ*

άποψη

* Chief economist 
του ΣΕΒ

 «Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ στο κλείσιµο της 
αξιολόγησης θίγει το χαµηλό επίπεδο εµπι-
στοσύνης στην ελληνική οικονοµία, αλ-
λά και τα επίπεδα εµπιστοσύνης µε τους 
εταίρους µας και τη διεθνή οικονοµική 
κοινότητα. 

Ετσι, είναι προφανές ότι θίγεται ο πυρή-
νας του µηχανισµού ανάκαµψης. Προς το 
παρόν, πάντως, δεν έχει πληγεί ακόµα η 
-έστω χαµηλή- δυναµική της, παρότι υπάρ-
χουν ανησυχητικά σηµεία (καταθέσεις), 
αλλά ο χρόνος πιέζει.

Το τραπεζικό σύστηµα, όµως, δείχνει 
ότι βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης. 
H προοπτική µείωσης των µη εξυπηρετού-
µενων δανείων (κατά 40% µέχρι το 2019), 
σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις, θα επι-

τρέψει στο τραπεζικό σύστηµα να περά-
σει τα stress tests που έχουν προγραµµα-
τιστεί από την EBA το 2018.

Παράλληλα, αναµένεται ανάκαµψη της 
οικονοµικής δραστηριότητας για το 2017, 
γεγονός που θα συµβάλει σηµαντικά στην 
υλοποίηση του καλού σεναρίου για το 
τραπεζικό σύστηµα. Μαζί µε την ψήφιση 
των διατάξεων για τη δικαστική προστα-
σία των τραπεζικών στελεχών, την ενερ-
γοποίηση του νόµου για τις επιχειρήσεις 
µέχρι 2,5 εκατ. ευρώ και την ψήφιση του 
εξωδικαστικού συµβιβασµού για επιχειρή-
σεις µέχρι 50 εκατ. ευρώ κύκλου εργασι-
ών, θα µπορούσαν να επαναδραστηριο-
ποιήσουν το τραπεζικό σύστηµα στη χρη-
µατοδότηση της ανάπτυξης».

«Ο χρόνος πιέζει»
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Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Σ
ήµα κινδύνου εκπέµπουν οι τράπεζες, καθώς όσο καθυ-
στερεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και δεν νοµοθετού-
νται οι απαραίτητες ενέργειες, όπως ο εξωδικαστικός συµ-

βιβασµός και η ασυλία των στελεχών, χάνεται πολύτιµος χρόνος 
και επανέρχεται στο προσκήνιο η απειλή µιας νέας ανακεφαλαι-
οποίησης, µε τη διαφορά ότι αυτή τη φορά θα γίνει µε κούρεµα 
καταθέσεων (bail in). ∆εν είναι τυχαίο ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο επιµένει ότι οι ελληνικές τράπεζες χρειάζονται νέα κε-
φάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ! Η «βόµβα» που απειλεί να φέρει 
τις τράπεζες αντιµέτωπες µε την ανάγκη νέων κεφαλαίων είνα ι 
τα συσσωρευµένα «κόκκινα» δάνεια ύψους 116 δισ. ευρώ, αλ-
λά και τα νέα που δηµιουργούνται µε εξαιρετικά ταχύ ρυθµό το 
τελευταίο δίµηνο. Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέ-
ρουν ότι τον ∆εκέµβριο και εντονότερα τον Ιανουάριο παρατη-
ρείται «στάση» πληρωµών προς τις τράπεζες από επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά, ενώ «ξανασκάνε» 2 στα 3 ρυθµισµένα δάνεια. 
«Παγιώνεται µία τάση µη αποπληρωµής και τα στοιχεία δείχνουν 
ότι αυτό θα συνεχιστεί και τον Φεβρουάριο. Οσα δάνεια σταµά-
τησαν να αποπληρώνονται το τελευταίο δίµηνο θα γίνουν "κόκ-
κινα" τον Μάρτιο», αναφέρει στην «R» ο διευθύνων σύµβουλος 
µεγάλης τράπεζας και προσθέτει: «Εάν δεν νοµοθετηθούν άµεσα 
όσα πρέπει να γίνουν µε στόχο να διευκολυνθεί η διαχείριση των 
"κόκκινων" δανείων και δεν κλείσει η αξιολόγηση µέχρι τις 10-15 
Μαρτίου, το πρόβληµα θα ξεφύγει και θα βρεθούµε αντιµέτω-
ποι µε πολύ σκληρές καταστάσεις, όπως το κούρεµα καταθέσε-
ων». Η ζοφερή εικόνα που έχει δηµιουργηθεί στο τραπεζικό σύ-
στηµα επιβαρύνθηκε τις προηγούµενες εβδοµάδες, κυρίως τις 
τελευταίες ηµέρες, και στο µέτωπο των καταθέσεων. Σύµφωνα 
µε τραπεζικές πηγές, η αναζωπύρωση των σεναρίων για έξοδο 
της Ελλάδας από την ευρωζώνη και η συζήτηση για επιστροφή 
στη δραχµή προκάλεσαν ανησυχία στους καταθέτες και παρα-
τηρήθηκε εκροή στο πλαίσιο των περιορισµών λόγω των capital 

controls. «Ζούµε το ίδιο σκηνικό µε πέρυσι την άνοιξη, όταν δεν έκλει-
νε η αξιολόγηση. Οι καταθέτες για µία ακόµη φορά εξαντλούν το όριο 
ανάληψης των 840 ευρώ του 15ηµέρου», αναφέρουν. 

Τα ανοικτά µέτωπα
Τα ζωτικής σηµασίας ανοικτά µέτωπα, τα οποία θα έπρεπε να είχαν νο-
µοθετηθεί από τον Φεβρουάριο του 2016, είναι: 
f Η νοµοθέτηση του εξωδικαστικού συµβιβασµού για τη ρύθµιση των 
χρεών των επιχειρήσεων προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά τα-
µεία. Η πολύµηνη καθυστέρηση κρατά σε οµηρία πάνω από 300.000 
επιχειρήσεις αλλά και τις τράπεζες, καθώς ενόψει της ρύθµισης οι επι-
χειρήσεις, κυρίως µικρές και µεσαίες, δεν πληρώνουν τα δάνειά τους. 
Από το οικονοµικό επιτελείο τονίζουν ότι ο εξωδικαστικός συµβιβασµός 
θα ψηφιστεί από τη Βουλή τον Φεβρουάριο.
f Σηµαντικότερο ζητούµενο για τις τράπεζες, ακόµη και από τον εξω-
δικαστικό συµβιβασµό, είναι η νοµοθετική προστασία της υπογραφής 
των στελεχών. Το θέµα χρονίζει και κανένα στέλεχος τράπεζας υπό τον 
φόβο της ποινικής δίωξης δεν βάζει υπογραφή σε µικρή, αλλά και σε 
µεγάλη ρύθµιση δανείων. Σύµφωνα µε το υπουργείο Οικονοµικών, η 
ασυλία των τραπεζικών στελεχών και των δηµόσιων λειτουργών θα ψη-
φιστεί από τη Βουλή τον Φεβρουάριο. 

Η καθυστέρηση 
της αξιολόγησης  
προκαλεί 
τριγµούς στο 
τραπεζικό 
σύστηµα. Τι 
δηλώνουν 
στην «R» για 
τους πιθανούς 
κινδύνους 
πέντε κορυφαίοι 
οικονοµολόγοι
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